
V A K I A.

Volgens tnededeelinu'en der oflicioren van hel Engelseh oor-
logschip Basilisk is het Oostelijk uiteinde van Nieuw-liiiiuea
ireen samenhangende laudpunt, gelijk op de kaarten wordt
voorgesteld, maar bestaat liet uit drie afzonderlijke eilanden,
die door diepe straten van elkander gescheiden zijn en , naar
drie ollicieren van dat schip, de namen gekregen hebben van
iWore.v/;!/, Z/ai//e>' en Mo«W/i/w. De grond is rijk aan goud.
De bevolking behoort tot liet .\raleiscli-l'olvnesisehe ras, is
goedaardig doch geheel onbeschaafd: zij kent het gebruik van
i|/.er niet, doch is zeer bedreven in den landbouw. Welke de
producten van dien la.tJbouw zijn wordt niet vermeld.

DE HOU.ANDKK.

AAUDE Dl' NOKSSA I.AUT.

Onder bovenstaand opschrift wordt in de J «/•/'« der voor-
gaande Allevering van dit Tijdschrift gevraagd of er van de
aardsoort, daar Batu poang genoemd, iets meer bekend is dan
dat zij , volgens een brief van de Vergadering van Zeventienen
van 29 Augustus 1729, gevonden wordt op Noesa laoet achter
de dorpen Sila en Titawaai.

Iteeds Valentijn vermeldt die Batoe poan of poang, ook wel
Batoe ainpo genoemd; en vele anderen hebben dit na hem ge-
daan, zonder er echter veel nieuws van te berichten. Hij zegt
in zijne beschrijving van Noesa laoet: // In Sila en in Titaway
graaft men zekere vette witte aarde, die veel naar den grijzen
trekt en in 't water gesmolten zijnde, als zeep en een soort van
terra sigillata is. De inlandsche vrouwen houden er veel van
etende die als de batoe poan; hoewel andere op de andere
eilanden die weer verachten, omdat zij te vet en te slijmerig
is. // De uitdrukking >/ als de batoe poan " zoude schijnen aan
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te duiden (lax doze aanboort iets anders is als de batoe poan;

hij heeft deze laatste echter nergens vroeger vermeld, eu uit

de aanstonds bij te brengen plaats mag men afleiden dat ook

hier werkelijk de batoe- poan bedoeld is. Waarschijnlijk be-

teekent de uitdrukking «etende die als de batoe poan " hetzelfde

als "etende die, onder den naam van batoe poan.'/

1 Ti de beschrijving van llonimoa of Saparoewa zegt h i j : ' /Ook

hier valt batoe poan in 't oostelijk deel van dit eiland, zijnde

een graauwe steen die zacht is en die de inlandsche zwangere

vrouwen zeer gaarne eten, nadat zij die eerst eenigen tijd in

den rook hebben gehangen, daar zij zich vast inbeelden, dat

zij dan blanke kinderen baren zullen, dat hen de meeste tijd

geweldig ontschiet. Men wil dat de beste op Uawakka en Oelat

valt en op Ouw mede. doch daar vertoont hij zich rood met

wit gemengd, welke roodste stukken zij uitzoeken om hunne

potten rood te verwen. «

Over de ziekten der Amboneezcn sprekende zegt Valentijn

dat " de batoe poan ook goed is voor de buik- en bloedloop."

Latere schrijvers hebben hier, mij bekend, niets bijzonders

bijgevoegd en het door de Kamer van Zeveutienen voorgenomen

onderzoek is waarschijnlijk in den loop prbleven of de resultaten

er van zijn niet gepubliceerd. Althans omtrent de bestanddeelen

van de Hatoe poan heb ik niels anders gevonden dan het schrale

bericht van Dr. Hlecker, die haar, in zijne bekende K m , e e n e

klei-aarde noemt, welke rijk aan i7ifusoriën-insecten schijnt

te zijn.

DE lIoT.LANDEll.


